ARCHOS PC Stick – komputer w wersji On-The-Go

Kraków, Polska, 25 czerwca 2015 - Firma ARCHOS, pionier na rynku urządzeń z systemem
Android™ poszerza ofertę o ARCHOS PC Stick – kompaktowy komputer osobisty ze złączem
HDMI.
Trwa ciągła konkurencja w konstruowaniu najmniejszego komputera na świecie. ARCHOS
oferuje komputer tak mały, że mieści się w kieszeni, a to wszystko za mniej niż 100 € komentuje Loic Poirier, CEO w firmie ARCHOS.

Moc w kieszonkowych wymiarach
Podłączając ARCHOS PC Stick do urządzenia z
wejściem HDMI, takiego jak telewizor czy
monitor, użytkownik w kilka chwil uzyskuje
dostęp do swojego komputera. PC Stick łączy
się z klawiaturą, myszką i innymi akcesoriami za
pomocą Bluetooth lub portu USB, co umożliwia
korzystanie z zawartości komputera. Możliwe
jest także podłączenie smartfona lub tabletu i
przekształcenie go w klawiaturę kompatybilną z
PC Stick.

Najnowsza wersja systemu – Windows 10
ARCHOS PC Stick wyposażony jest w system operacyjny Windows 10, ponadto preinstalowano
pakiet Microsoft Office łącznie z programami Microsoft Word Mobile, Excel Mobile i PowerPoint

Mobile. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Cortana - osobistego asystenta
systemu Windows, jak i pełnego dostępu do aplikacji ze Sklepu Windows 10, które pozwolą na
spersonalizowanie komputera. Co warto podkreślić, po raz pierwszy w historii systemu
Windows wprowadzono obsługę wirtualnych
pulpitów.
ARCHOS PC Stick wyposażony jest w
czterordzeniowy procesor Intel Atom Z3735F z
układem graficznym Intel HD Graphics.
Dodatkowo urządzenie oferuje 2GB pamięci
RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej oraz
możliwość jej rozszerzenia za pomocą karty
microSD.
ARCHOS PC Stick dostępny będzie po
wakacjach br.
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ARCHOS PC STICK
Każdy ekran ze złączem HDMI
Windows 10
Intel® Atom™ Processor Z3735F / Czterordzeniowy
@ 1.33 GHz
Intel HD Graphics(Gen7)
2 GB
32 GB
za pomocą karty microSD
Aplikacja na smartfonie
Klawiatura i myszka Bluetooth
lub klawiatura i myszka podłączane do portu USB

Łączność

WiFi, RF, Bluetooth Smart Ready (4.0), Micro USB,
USB

Wymiary / Waga
Cena

113x37,6x14mm, 60g

Więcej informacji:
www.archos.com
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O firmie ARCHOS
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo. Założona w 1988 francuska firma
specjalizuje się obecnie w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android oraz oferuje
szeroką gamę produktów OEM. W 2000 ARCHOS wprowadził Jukebox 6000 – pierwszy odtwarzacz MP3
z twardym dyskiem. W 2008 w portfolio producenta pojawiły się pierwsze tablety internetowe, a rok
później zadebiutował pierwszy na rynku tablet z Androidem. W 2013 ARCHOS zaprezentował smartfony
nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma
jest notowana na giełdzie Euronext, a jej akcje widnieją na liście papierów wartościowych Eurolist
(Compartment C, ISIN CodeFR0000182479).
Google, Android and Google Play są markami Google Inc

